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DALŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O SILNIČNÍM PROVOZU  
OD 1. ZÁŘÍ 2012 

  
 

Dnem 1. září 2012 nabývá účinnosti zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Jedním z jím novelizovaných zákonů je zákon o silničním provozu. 

 
Zákon o silničním provozu se od 1. září 2012 konkrétně mění v následujících směrech: 
 

1. Nově budou body v bodovém hodnocení řidičů (bodovém systému) zaznamenávány i řidičům, 

jejichž trestní stíhání pro trestný čin spáchaný bodově hodnoceným jednáním bylo podmíněně 
zastaveno nebo u nichž bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání. To 
je změna oproti dosavadnímu stavu, kdy se k záznamu bodů za trestný čin vždy vyžadoval 
pravomocný rozsudek soudu, jímž byl pachateli uložen trest. 

 
2. Řidiči, jejichž trestní stíhání pro trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo u nichž bylo rozhodnuto 

o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a kteří se v této souvislosti zavázali zdržet se 
řízení motorových vozidel, budou nově automaticky pozbývat řidičské oprávnění, podobně jako 

kdyby jim byl uložen zákaz činnosti. I pro vrácení řidičského oprávnění budou podléhat stejnému 
režimu jako řidiči se zákazem činnosti řízení motorových vozidel, včetně toho, že uplyne-li ode dne 
právní moci příslušného rozhodnutí, na jehož podkladě bylo řidičské oprávnění pozbyto, více než 
jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost (tj. mj. podrobit se přezkoušení 

z odborné způsobilosti). 
 
3. Mezi překážky pro udělení řidičského oprávnění přibude výkon zkušební doby podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se 

dotčená osoba zavázala zdržet se během této zkušební doby řízení motorových vozidel.  
 
4. Obecní úřad obce s rozšířenou působností bude nově povinen informovat příslušný orgán činný 

v trestním řízení o odevzdání řidičského průkazu osobou, která se zavázala zdržet se řízení 

motorových vozidel během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 
nebo podmíněného zastavení trestního stíhání. Zároveň bude povinen informovat tento orgán i o 
podání žádosti o řidičské oprávnění osobou, která se takto zavázala zdržet se řízení motorových 
vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se 

tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; v tomto 
případě zároveň obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje orgán činný v trestním řízení 
o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost. 
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